ПОВЕРЕНИК
ПОВЕРЕНИК ЗА
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ ОД
ОД
ЈАВНОГ
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
ЗНАЧАЈА И
И ЗАШТИТУ
ЗАШТИТУ
ПОДАТАКА
ПОДАТАКА О
О ЛИЧНОСТИ
ЛИЧНОСТИ

НОВА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

са посебним освртом
на област здравства

Маринко Радић,
генерални секретар Службе Повереника

Врњачка Бања, мај 2016.

Устав Републике Србије
Заштита података о личности
Члан 42.
Зајемчена је заштита података о личности.
Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређују се законом.
Забрањена је и кажњива употреба података о личности изван сврхе за коју су прикупљени,
у складу са законом, осим за потребе вођења кривичног поступка или заштите безбедности
Републике Србије, на начин предвиђен законом.
Свако има право да буде обавештен о прикупљеним подацима о својој личности, у складу
са законом, и право на судску заштиту због њихове злоупотребе.
-Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РS", бр. 97/2008, 104/2009 - дr. зaкон,
68/2012 – oдлука УС i 107/2012)

Најзначајнији закони који представљају правни основ
за обраду података о личности у здравству
Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др.
закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014);
-čl. 75.st.5.
Закон о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 –
испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012 и 99/2014);
Закон о евиденцијама у области здравства ("Сл. лист СРЈ", бр. 12/98 и 37/2002 и "Сл.
гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон);
Закон о евиденцијама у области здравствене заштите ("Сл. гласник СРС", бр.
14/81, 24/85, 26/85, 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 и
101/2005 - др. закон) ;
Закон о заштити становништва од заразних болести ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004);
Закон о правима пацијената ("Сл. гласник РС", 45/2013);
Закон о заштити лица са менталним сметњама ("Сл. гласник РС", 45/2013) и други.

Нови закони и измене закона
ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
("Сл. гласник РС", бр. 123/2014), примењиваће се од 1. јануара 2017. године
•Закон је систeмaтизoвaн у VII пoглaвљa, и то:
•- I ОСНOВНЕ OДРEБE (чl. 1-9.)
•Члан 4.тачка 5) "Медицинска документација" је документ који садржи запажене, мерљиве и
поновлјиве налазе добијене приликом прегледа пацијента, као и лабораторијске и
дијагностичке тестове, процене или дијагностичке формулације. Медицинска документација
хронолошки бележи бригу о пацијенту, подржава дијагностику или разлоге посете
здравственој установи, поткрепљује превентивне поступке, скрининг, поступке лечења и
прецизно их документује. Представља судско-медицински документ због чега мора бити
потпуна, тачна и доступна. Представља и групу средстава за усклађено евидентирање и
прикуплјанје података о догађајима и активностима у систему здравствене заштите;
•- II ЗДРАВСТВЕНA ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈЕ (чл. 10-43.)
•- здравствене установе, приватна пракса и друга правна лица, дужни да прикупљање и
обраду података о личности пацијента врше на начин којим се обезбеђује остваривање
права на приватност и права на поверљивост података о личности пацијента, а у складу са
законом којим се уређују права пацијената и законом којим се уређује заштита података о
личности (члан 40.);

ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ
ЗДРАВСТВА
ЧЛАН 12.
•
Основна медицинска документација јесте:
•
1) Здравствени картон;
•
2) Стоматолошки картон;
•
3) Картон обавезне имунизације;
•
4) Протокол;
•
5) Историја болничког лечења и збрињавања;
•
6) Матична књига лица смештених у стационарну здравствену установу;
•
7) Температурно-терапијско-дијететска листа;
•
8) Лист анестезије;
•
9) Отпусна листа са епикризом;
•
10) Лист за новорођенче;
•
11) Књига евиденције.
•
Основна медицинска документација из става 2. овог члана представља судско-медицински
документ.
•
- III ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (чл. 44-49.)
•
- IV ЗАШТИТА ПОДАТАКА (чл. 50-51.)
•
здравствене установе, приватна пракса и друга правна лица, дужни су да:
•
- чувају медицинску документацију и евиденције пацијената од неовлашћеног приступа,
увида, копирања и злоупотребе (члан 50.)
•
- успоставе и одржавају систем безбедности који обухвата мере за обезбеђивање сигурности
података у односу на запослене у здравственим установама, информационо-комуникациону
инфраструктуру, као и поступке за обраду података (члан 51.).
•
- V НАДЗОР (чл. 52.) ;
•
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ (чл. 53-57.);
•
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ (чл. 58-61.)
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НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

Члан 49
Послодавац је дужан да води и чува евиденције о:
1) радним местима са повећаним ризиком;
2) запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и
лекарским прегледима запослених распоређених на та радна места;
3) повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са
радом;
4) запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад;
5) опасним материјама које користи у току рада;
6) извршеним испитивањима услова радне околине;
7) извршеним прегледима и проверама опреме [испитивањима опреме] за
рад [и средстава и опреме за личну заштиту на раду];
8) пријавама из члана 50. овог закона,[.]
9) издатим средствима и опреми за личну заштиту на раду;
10) извршеним лекарским прегледима запослених у складу са прописима о
безбедности и здрављу на раду.
Начин вођења евиденција из става 1. овог члана прописује министар
надлежан за рад.
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Члан 49а
Послодавац у евиденцијама из члана 49. став 1. тач. 2), 3), 4), 9) и 10) овог
закона уноси име и презиме запосленог и назив радног места.
Акти у поступку обезбеђивања претходног и периодичног лекарског
прегледа запосленог на радном месту са повећаним ризиком из члана 43.
овог закона садрже податке о личности: име и презиме лица, јединствени
матични број грађана, односно датум рођења, место рођења и општина,
занимање, степен стручне спреме, назив радног места и податке о
здравственом стању.
Извештај о повреди на раду и професионалном обољењу из члана 51. овог
закона садрже податке о личности: име и презиме лица, пол, јединствени
матични број грађана, односно датум рођења, пребивалиште, односно
боравиште, степен стручне спреме, податке о радном месту и повреди на
раду, односно о врсти професионалног обољења и о здравственом стању.
Подаци о личности из става 3. овог члана достављају се на коришћење
организацијама надлежним за здравствено, пензијско и инвалидско
осигурање и Управи за безбедност и здравље на раду.
Акта која се установљавају подзаконским прописима којима се уређују
превентивне мере из члана 7. овог закона не могу да садрже више података
о личности од следећих података, и то: име и презиме, јединствени
матични број грађана, датум рођења, место рођења и општина, занимање,
степен стручне спреме, назив радног места и податке о здравственом стању
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ЗАКОН О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ ("Сл. гласник РС", бр. 20/2015)

Здравствена способност
Члан 12
Здравствена способност за држање и ношење оружја, предвиђена чланом 11.
тачка 3) овог закона доказује се уверењем о здравственој способности.
Уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја издаје
здравствена установа која добије решење министарства надлежног за послове
здравља да испуњава услове за обављање лекарских прегледа за утврђивање
здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја.
Ближе услове које мора да испуњава здравствена установа за обављање
лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за
држање и ношење оружја прописује министар надлежан за послове здравља.
Овлашћена здравствена установа за обављање лекарских прегледа за утврђивање
здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја обавезна је
да најкасније у року од осам дана од дана обављеног прегледа обавести најближу
организациону јединицу Министарства о чињеници да лекарски прегледано лице
не испуњава услове за одобравање држања и ношења оружја.
Физичко лице коме је по овом закону одобрено набављање оружја из категорије
Б, односно издат оружни лист, мора надлежном органу сваких пет година односно
по истеку важења лекарског уверења о здравственој способности за држање и
ношење оружја, доставити ново уверење које није старије од месец дана.
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Физичко лице које није задовољно издатим уверењем о здравственој
способности за држање и ношење оружја, може изјавити жалбу
другостепеној лекарској комисији коју именује министар надлежан
за послове здравља.
Надлежни орган који је издао оружни лист физичком лицу обавезан
је да одмах по издавању оружног листа о тој чињеници обавести
лекара тог физичког лица у смислу закона којим се уређује
здравствена заштита (у даљем тексту: изабрани лекар).
Изабрани лекар који сазна да је код физичког лица које држи и носи
оружје дошло до промене здравственог стања које утиче на
здравствену способност за држање и ношење оружја мора одмах по
сазнању да обавести најближу организациону јединицу
Министарства.
Ближе услове које, у погледу здравствене способности за држање и
ношење оружја, морају да испуњавају физичка лица која држе и носе
оружје прописује министар надлежан за послове здравља.
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ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЗА ДРЖАЊЕ
И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА ("Сл. гласник РС", бр. 25/2016)
Члан 3
Лекарски преглед физичких лица за држање и ношење оружја обухвата:
1) увид у Извештај изабраног лекара о здравственом стању физичког лица за држање и
ношење оружја, не старији од 30 дана, издат од стране изабраног лекара - доктора
медицине или доктора медицине специјалисте за област опште медицине, односно
специјалисте медицине рада (Образац 1.), који је одштампан уз овај правилник и који чини
његов саставни део;
2) узимање анамнестичких података о здравственом стању физичког лица;
3) клинички преглед физичког лица који обавља тим здравствених радника и сарадника (у
даљем тексту: тим), кога чине доктор медицине - специјалиста медицине рада, доктор
медицине - специјалиста психијатрије, односно неуропсихијатрије и дипломирани
психолог;
4) по потреби, додатне дијагностичке процедуре и друге лекарске прегледе.
Члан 5
Подаци добијени на основу здравственог прегледа и изјави физичког лица са потписом о
давању сагласности на тачност датих анамнестичких података, као и пристанак на
обављање теста на психо-активне супстанце, евидентирају се у Здравствени картон о
здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја (Образац 2.), који је
одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

ЗАХВАЉУЈЕМО ВАМ СЕ НА ПАЖЊИ
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